
 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุง 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุง  วาดวยการควบกิจการที่ 

เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวน 

ตําบลบุงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงและนายอําเภอเมืองอํานาจเจริญ   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินีเ้รียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุง  เรื่อง  การควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบุงตั้งแตวันถัดจากวันประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบุงแลวสามสิบวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุง  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปน 

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบุงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้และให 

มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลบุง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบุง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวน

ตําบลองคการบริหารสวนตําบลบุงที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน   

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน   

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด   

ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือนโรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน   

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมชนเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว   

หรือของเสียงาย  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึง

บริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมชนเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราว 

หรือตามวันที่กําหนด 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช 

ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมว าจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด  ๆ  ที่มิใช  

ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

ขอ  ๖ ให กิจการประเภทต าง ๆ  ดั งต อไปนี้ เป นกิจการท่ีต องมีการควบคุมในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลบุง   

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

      (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 



 หนา   ๕๘ 
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      (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียงรวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ  

ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

    (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด 

    (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

    (๒.๓)  การสะสมเขาสัตวกระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

    (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

    (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนังขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

    (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว 

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

    (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

    (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู   

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

    (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 

    (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 
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     (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

     (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย   

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี้  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

     (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

    (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

    (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

    (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

    (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผลอื่น  ๆ  

    (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

    (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

    (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

    (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจาก

พืชผัก  ผลไมเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

    (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

    (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

    (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

    (๓.๒๑)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

    (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

    (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

    (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๖๐ 
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  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

    (๔.๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

    (๔.๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง   

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

    (๔.๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

    (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

    (๔.๕) การผลิตผงซั กฟอก  สบู   น้ํ ายา ทําความสะอาด  หรือผลิต ภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

    (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

    (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

    (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูแปง  จากพืช  หรือแปงอื่น  ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

    (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

    (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

    (๕.๖)  การขัดกะเทาะหรือบดเมล็ดพืช 

    (๕.๗)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

    (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

    (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

    (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่อง  มือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

    (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
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    (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

    (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

    (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

    (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

    (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

    (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

    (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

    (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

    (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

    (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

    (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

    (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

    (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

    (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
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     (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไมหวาย  ชานออย 

     (๘.๔)  การอบไม 

     (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

     (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชเครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

     (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง  ๆ 

     (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

     (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว นแต เป นการให บริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

     (๙.๓)  การประกอบกิจการ  นวดเพ่ือสุขภาพ  ยกวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๔)  การประกอบกิจการ  สถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกวน 

กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

     (๙.๘)  การจัดใหมีมโหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเพลง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   
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    (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ

ในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

    (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

    (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

    (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

    (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

    (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัตกิารทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

    (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

    (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 

    (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

    (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว   

   (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

    (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

    (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือในสังเคราะห 

    (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น  ๆ 

    (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น  ๆ 
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   (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

     (๑๑.๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

     (๑๑.๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๑.๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

     (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๑.๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง  ๆ    

     (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

     (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

     (๑๑.๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

    (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย   

    (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

    (๑๑.๑๒) การลาง  การขัดด วยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน   

หรือวัตถุอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

   (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง  ๆ 

     (๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร

ตัวทําละลาย 

     (๑๒.๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

     (๑๒.๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

     (๑๒.๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

     (๑๒.๕) การพนสียกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

     (๑๒.๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑด วยยางเทียม  พลาสติก   

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

       (๑๒.๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน 
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     (๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

     (๑๒.๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

    (๑๒.๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

    (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

    (๑๒.๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

    (๑๒.๑๔) การผลิตสะสม  บรรจุ  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

    (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

    (๑๒.๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

    (๑๒.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

   (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

     (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

     (๑๓.๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนกิส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนกิส  

หรืออุปกรณไฟฟาผลิตภัณฑใหม 

     (๑๓.๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

     (๑๓.๕) การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

     (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     (๑๓.๗) การล างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ ใช แล วเ พ่ือนําไปใช  ใหม  

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

     (๑๓.๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

     (๑๓.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

    (๑๓.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
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    (๑๓.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโชค 

    (๑๓.๑๒) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

    (๑๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ  ๗ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้  

ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น  ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมาย

อื่นท่ีเกี่ยวของใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํา  รับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ําหรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวรเรียบไมซึมไมรั่วระบายน้ํา 

ไดสะดวก  ใกลเคียง 

  (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะ  หรือท่ีอยู

อาศัย 

  (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วไหล  หรือขังอยูไดหรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก

ไขมันใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ินไอเสีย  ความสะเทือน  

ฝุนละออง  เขมา  เถาหรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญ  แกผูที่อยูขางเคียง  ขอกําหนดดังกลาว   

ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖)  ตองใหมีแสงสวาง  และการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิให 

เปนที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

  (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

  (๘)  ตองมีที่รองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 
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   (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูใน

สถานที่นั้น  และตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสมรวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐) สถานที่เล้ียงสัตวที่ขัง  และปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ 

  (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตาก  หรือผ่ึงสินคาตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒) ตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหนะของโรคติดตอใหถูกตอง

ตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฎิกูลหรือมูลฝอย 

  (๑๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๑๔) กรณีที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  การปรุงอาหาร 

การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยสถานจําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหาร 

  (๑๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบุง 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ  ๙  ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๖  จะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองประกอบกิจการนั้น ๆ  ภายในเขตสถานที่ท่ีได รับอนุญาตวันเวลาที่ไดรับ

อนุญาต 

  (๒) ตองรักษาเครื่องมืออุปกรณเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิดใหอยูในสภาพ 

ที่สะอาดและปลอดภัยพรอมใชงานอยูเสมอ 

 



 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) ต องรักษาสภาพแวดลอมสถานท่ีประกอบกิจการให สะอาดและปลอดภัย 

ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวันยุงสัตวพาหะนําโรคติดตอและมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว

พาหะนําโรคอื่น ๆ 

  (๔) ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัยขึ้น 

มีบันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

  (๕)  ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

  (๖)  ตองจัดใหมีระบบการปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑที่เปน  “อาหาร” 

  (๗)  ตองมีสถานท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิด

อันตราย  หรืออัคคัภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๘)  กรณีท่ีผูประกอบกิจการมีความประสงคจะทําการเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติม

สถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๙)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายเขาตรวจสอบสถานท่ี  เครื่องใชตลอดจนวิธีการประกอบการคาตามกฎหมายตั้งแตพระอาทิตยขึ้น 

ถึงพระอาทิตยตกเมื่อไดรับแจงใหทราบแลว 

   (๑๐)  ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบุง 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 

ขอ  ๙  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดประกอบกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหไดรับใบอนุญาต  

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 
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ขอ  ๑๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตอง 

มีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  (อภ. ๑)  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๔)  อื่น  ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบุงกําหนด 

ขอ  ๑๑ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน

ตามความในหมวด  ๒  และหมวด  ๓  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัย

ของประชาชนก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  อภ. ๒ 

ขอ  ๑๒ การตอใบอนุญาตจะตอง ย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ. ๓   

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวา 

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตอง 

ชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตอง  และความสมบูรณของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ให เจ าพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตอง  และสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอเจาพนักงานทองถิ่น 

จะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการคาตามขอ  ๖  ทราบภายในสามสิบวันนับแตที่ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง   

หรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได  

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน 
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โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครัง้ใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกาํหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไว แล วนั้นแลวแตกรณีผู ขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระ 

คาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับใบอนุญาต  และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ถือวาสละสิทธิ 

ขอ  ๑๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบุงเทานั้น  ผู รับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ต องแสดงใบอนุญาตไว 

ในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  การขอตออายุ

ใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว 

ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตการขอตออายุใบอนุญาต

และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ  ๑๐  

และขอ  ๑๓  ดวย 

ขอ  ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว  

ท ายข อบัญญัตินี้ ในวันที่ มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณี ท่ี เป นการขอรับใบอนุญาตครั้ งแรก 

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสีย 

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ี 

คางชําระ  เวนแตผูไดรบัใบอนญุาตจะไดบอกเลิกการดาํเนนิกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบุง 

ขอ  ๑๗ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืน

คําขอรับใบแทนใบอนญุาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวนัที่ไดทราบถงึ
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การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไป

ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

   (๓) การออกใบแทนใบอนญาตใหใชแบบ  อภ. ๒  โดยประทับตราสีแดงวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๔) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

   (๕) บันทึกด านหลังต นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณีและลงเลมท่ี  เลขที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๘ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ. ๔ 

ขอ  ๑๙ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบ  อภ. ๔ 

ขอ  ๒๐ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ. ๑ 

   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ. ๒ 

   (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ. ๓ 

   (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  อภ. ๔ 

ขอ  ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติ 

ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศ

กระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว
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ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุงใหถูกตอง  และถาผู ได รับคําส่ังไมแกไข   

หรือปรับปรุง  ภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานสวนทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญตัแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว เกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น 

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม 

กับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผู รับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบุง  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือทุกเรื่องก็ได 
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ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๗  บรรดาใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ที่ไดออกกอนวันประกาศใชขอบัญญัตินี้ใหใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

เมื่อใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุและผูนั้นยังคงประสงคท่ีจะดําเนินกิจการตอไป  ผูนั้นจะตองมา

ดําเนินการขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้กอนดําเนินกิจการ 
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     บัญชีอ ัตราคาธรรมเน ียม 
ทายขอบัญญัตอิงคการบร ิหารสวนตําบลบุง 

เร ื่อง การควบคุมกิจการท ี่เปนอ ันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2559 
 

 
 

เลขท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเน ียมตอป    
  บาท  สต. 

    1.     กิจการท ี่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 
 ๑.๑ การเพาะพ ันธุ  เล ี้ยง และการอนุบาลส ัตวทุกชนิด 

      (๑.๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก 
                           การเล ี้ยงมา โค กระบือ 

     (1.1) การเล ี้ยงมา โค กระบือ เก ินกวา  5  ตวั แตไมเก ิน 20 ตัว                   150                                  
     (1.2) การเล ี้ยงมา โค กระบือ เก ินกวา  20  ตัว แตไมเก ิน 40 ตัว                  300                        

       (1.3) การเล ี้ยงมา โค กระบือ เก ินกวา  40 ตัวข ึ้นไป                                  500                       
             การเล ี้ยงส ุกร 

        (๒.1) การเล ี้ยงส ุกร  เก ินกวา 5  ตัว แตไมเก ิน  20  ตัว                              100      
     (2.2) การเล ี้ยงส ุกร  เก ินกวา  20  ตัว แตไมเก ิน 40 ตัว                             200                       
     (2.3) การเล ี้ยงส ุกร  เก ินกวา  40  ตัว แตไมเก ิน 100 ตัว                           300     
     (2.4) การเล ี้ยงส ุกร  เก ินกวา  100  ตัว แตไมเก ิน 1,000 ตัว                   1,000                  
     (2.5) การเล ี้ยงส ุกร  เก ินกวา  1,000  ตัว แตไมเก ิน 5,000 ตัว                3,000      
     (2.6) การเล ี้ยงส ุกร  เก ินกวา  5,000  ตัว แตไมเก ิน 10,000 ตัว              5,000   
     (2.7) การเล ี้ยงส ุกร  เก ินกวา  10,000 ตัว ข ึ้นไป                                 7,000 

             การเล ี้ยงแกะ, แพะ 
            (3.1) การเล ี้ยงแกะ, แพะ เก ินกวา  6 ตัว แตไมเก ิน 20 ตัว                        100                               
            (3.2) การเล ี้ยงแกะ, แพะ เก ินกวา  20 ตัว แตไมเก ิน 40 ตัว                      150        
            (๓.3) การเล ี้ยงแกะ, แพะ เก ินกวา  40 ตัวข ึ้นไป                                     200 
      (๑.๑.๒) การเลี้ยงสัตวปก 
           การเล ี้ยงหาน, เปด, ไก 
           (1.1) การเล ี้ยงหาน, เปด, ไก   เก ินกวา 50 ตัว แตไมเก ิน  100 ตัว               100             

           (1.2) การเล ี้ยงหาน, เปด, ไก เก ินกวา 100 ตัว แตไมเก ิน 200 ตัว               150            
                         (1.3) การเล ี้ยงหาน, เปด, ไก เก ินกวา 200 ตัว แตไมเก ิน  500 ตวั              200       

                         (1.4) การเล ี้ยงหาน, เปด, ไก เก ินกวา 500 ตัว ข ึ้นไป                               300 
       (๑.๑.๓) การเล ี้ยงส ัตวน้ํา 
            การเล ี้ยงปลา, ก ุง 

         (1.1) การเล ี้ยงปลา, ก ุงขนาดพ ื้นท่ีบอเก ินกวา  100  ตารางเมร 100 
  แตไมเก ิน 500 ตารางเมตร                                                                        
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     (๑.๒)  การเล ี้ยงปลา, ก ุงขนาดพ ื้นท่ีบอเก ินกวา  500 ตารางเมตร                   200 
              แตไมเก ิน 5,000 ตารางเมตร                                                                         

                          (๑.๓)  การเลี้ยงปลา,กุง ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา 5,000 ตารางเมตรข้ึนไป                 500 
       (๑.๑.๔)  การเล ี้ยงส ัตวเล ื้อยคลานหรือแมลง  
             การเลี้ยงตะพาบน้ํา 

        (1.๑) การเล ี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพ ื้นท ี่บอเก ินกวา  25 ตารางเมตร                  200  
              แตไมเก ิน 100 ตารางเมตร                                                                         

        (1.๒) การเล ี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพ ื้นท ี่บอเก ินกวา  100 ตารางเมตร                400 
              แตไมเก ิน 500 ตารางเมตร                                                                         

         (1.3) การเลี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา 500 ตารางเมตรข้ึนไป                 600 
           การเล ี้ยงจระเข 

        (2.1) การเล ี้ยงจระเข เก ินกวา  20 ตัว  แตไมเก ิน  100 ตัว    500       

        (2.2) การเล ี้ยงจระเข เก ินกวา  100 ตัว  แตไมเก ิน  500 ตัว                     800           
        (2.3) การเล ี้ยงจระเข เก ินกวา  500 ตัว  แตไมเก ิน  1,000 ตัว               1,500     

        (2.4) การเล ี้ยงจระเข เก ินกวา 1,000 ตัวข ึ้นไป                                   2,000 
             การเล ี้ยงนาก 

        (3.1) การเล ี้ยงนาก เก ินกวา  2 ตัว  แตไมเก ิน  4 ตัว    200      
        (3.2) การเล ี้ยงนาก เก ินกวา  4 ตัว  แตไมเก ิน  10 ตัว     400   
        (3.3) การเล ี้ยงนาก เก ินกวา  10 ตัวข ึ้นไป                                             500 

       (๑.๑.๕) การเล ี้ยงส ัตวเพ ื่อรีดเอานม 
         (1) การเล ี้ยงส ัตวเพ ื่อรีดเอานม เก ินกวา  6 ตัว  แตไมเก ิน  20 ตัว                100     
         (2) การเล ี้ยงส ัตวเพ ื่อรีดเอานม เก ินกวา  20 ตัว  แตไมเก ิน  40 ตัว              150   

         (3) การเล ี้ยงส ัตวเพ ื่อรีดเอานม เก ินกวา  40 ตัวข ึ้นไป                                200 
  1.2 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง          ๑,000 
          เดียวก ันเพ ื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพ ื่อประโยชนของก ิจการนั้น ท้ังนี้ ไมวา 
          จะม ีการเรียกเก ็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง หรือทางออมหรือไมก ็ตาม                                                          

 

 

     2.     กิจการท ี่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภ ัณฑ 
  ๒.๑ การฆา  หรือช ําแหละส ัตว  ยกเวนในสถานท ี่จําหนายอาหาร  เรขาย         
          หรือขายในตลาด 

        (2.1.1) การฆาหาน  เปด ไก 
        (๑) โดยไมใชเครื่องจักร                                                                     100 
        (๒) โดยใชเครื่องจักร                                                                        500 
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          2.2 การหม ัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังส ัตว ขนส ัตว 
    (2.2.1) การหม ัก ฟอก ตาก หนังส ัตวและขนส ัตว                                        500 
    (2.2.2) การสะสมหนังส ัตว และขนส ัตว                                                   200 

  ๒.๓ การสะสมเขาสัตว กระดูก หรือช ิ้นสวนส ัตวท ี่ยังม ิไดแปรรูป                              200 
  ๒.๔ การเค ี่ยวหนัง เอ ็น หรือไขส ัตว                                                                500 
  2.5 การผล ิตส ิ่งของเครื่องใชหรือผล ิตภ ัณฑอ ื่น ๆ จากเปล ือก กระดอง                       500 

 กระดูก เขา หนัง ขนส ัตวหรือสวนอ ื่น ๆ ของส ัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผา 
หรือกรรมว ิธ ีใด ๆ ซ่ึงม ิใชเปนอาหาร                                                                       

  ๒.๖ การผล ิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ ื่นใดตอส ัตวหรือพ ืช               700 
หรือสวนหนึ่งสวนใดของส ัตวหรือพ ืชเพ ื่อเปนอาหารส ัตวหรือสวนประกอบของ 

            อาหารส ัตว                                                                                               

  ๒.๗ การผล ิต แปรรูป สะสม หรอืลางครั่ง                                                         500 
 

 

    3.     กิจการท ี่เกี่ยวกับอาหาร เคร ื่องดื่ม น้ําดื่ม 
ยกเวน ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการ
ผล ิต เพ ื่อบรโิภคในครัวเรือน 

          ๓.๑ การผล ิต สะสม หรือ แบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงส ําเร็จ  
          เตาเจี้ยว ซีอ ิ้ว น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

        (3.1.1) การผล ิตน้ําพริกแกง                                                                400 
        (3.1.2) การผล ิตน้ําพริกเผา  400       

        (3.1.3) การผล ิตเตาเจี้ยว                                                                    800   
        (๓.๑.4) การผล ิตซีอ ิ้ว                                                                         800   

        (3.1.5) การผล ิตน้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสอ ื่น ๆ                                             800 
  3.2 การผล ิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหม ัก ดอง จากส ัตว ไดแก ปลารา    
          ปลาเจา ก ุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง    
          น้ําเคย น้ําบูด ูไตปลา หรือผล ิตภ ัณฑอ ื่น ๆ ท่ีคลายคล ึงก ัน 

        (3.2.1) การผล ิตปลารา ปลาเจา ก ุงเจา ปลาสม ปลาจอม  400   
        (3.2.2) การผล ิตแหนม หมํ่า ไสกรอก  400    
        (3.2.3) การผล ิตกะป  500  
        (3.2.4) การผล ิตน้ําปลา                                                                      800 
        (3.2.5) การผลิตหอยดอง                                                                    400 
        (3.2.6) การผลิตน้ําเคย                                                                      400  
        (3.2.7) การผลิตน้ําบูดู                                                                       400  
        (3.2.8) การผลิตไตปลา                                                                      400
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          3.3 การผล ิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหม ัก ดอง แชอ ิ่มจากผ ัก ผลไม                    400 
หรือพ ชือยางอ ื่น 

  ๓.๔ การผล ิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพ ืชหรือส ัตวโดยการตาก บด                 400 
นึ่ง ตม ตุน เค ี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมคว ัน ปง ยาง เผา หรือว ิธ ีอ ื่นใด                         

  ๓.๕ การผล ิต สะสม หรือแบงบรรจุล ูกช ิ้น                                                         800 
  ๓.๖ การผล ิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย    
          เตาหู ว ุนเสน เก ี้ยมอ๋ี เนื้อส ัตวเท ียม หรือผล ิตภ ัณฑอ ื่น ๆ ท ี่คลายคล ึงก ัน 

       (๓.๖.๑) ผล ิตโดยไมใชเครื่องจักร                                                              500 
       (๓.๖.๒) ผล ิตโดยใชเครื่องจักร                                                               1,000 

  ๓.๗ การผล ิตบะหม่ี ม ักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผล ิตภ ัณฑอ ื่น ๆ  
 ท่ีคลายคล ึงก ัน 
       (๓.๗.๑) ผล ิตโดยไมใชเครื่องจักร                                                              500 
       (๓.๗.2) ผล ิตโดยใชเครื่องจักร                                                              1,000 

  3.8 การผล ิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอ ับ ขนมเปยะ ขนมอบอ ื่น ๆ 
       (๓.๘.๑) ผล ิตโดยไมใชเครื่องจักร                                                              500 
       (๓.๘.2) ผล ิตโดยใชเครื่องจักร                                                              1,000 

  ๓.๙ การผล ิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผล ิตภ ัณฑจากน้ํานมส ัตว 
       (๓.๙.๑) ผล ิตโดยไมใชเครื่องจักร                                                             500 
       (๓.๙.๒) ผล ิตโดยใชเครื่องจักร                                                              1,000 

  ๓.๑๐ การผล ิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผล ิตภ ัณฑเนย              1,000 
           ผล ิตเนยเทียมและผล ิตภ ัณฑเนยผสม                                                              
           ๓.๑๑ การผล ิตไอศกรีม     800 
           ๓.๑๒ การค ั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 

       (๓.๑๒.๑) ผล ิตโดยไมใชเครื่องจักร                                                            400 
       (๓.๑๒.๒)  ผล ิตโดยใชเครื่องจักร                                                            800 

  3.13 การผล ิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิด                     400 
           ผงอ ื่น ๆ                                                                                                    
  ๓.๑๔ การผล ิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล  ส ุรา เบียร ไวน                     2,000                 

 น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา                                                                 
 ๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ                       1,000   
 ๓.๑๖ การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง                                             1,000           
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           ๓.๑๗ การผล ิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอ ัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจาก    
           พ ืช ผลไม ผ ัก เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ ื่นใด 

       (๓.๑๗.๑) ผล ิตโดยไมใชเครื่องจักร                                                         1,000        
       (๓.๑๗.2) ผล ิตโดยใชเครื่องจักร                                                            2,000 

  ๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ 
           ภาชนะอ ื่นใด  

       (๓.๑๘.๑) ผล ิตโดยไมใชเครื่องจักร                                                            500 
       (๓.๑๘.๒) ผล ิตโดยใชเครื่องจักร                                                            1,000 

  ๓.๑๘ การผล ิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงช ูรส หรือสารปรุงแตอาหาร                       2,000 
  ๓.๒๐ การผล ิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเช ื่อม 

       (๓.๒๐.๑) ผล ิตโดยไมใชเครื่องจักร                                                            800 
       (๓.๒๐.๒) ผล ิตโดยใชเครื่องจักร                                                            1,500 

  ๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจ ุแบะแซ                                                      500 
  ๓.๒๒ การแกะ ตัดแตง ลางส ัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของก ิจการหองเย็น               1,500 
  ๓.๒๓ การประกอบก ิจการหองเย็นแชแข ็งอาหาร                                              3,000 
  ๓.๒๔ การเก ็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร                                                1,500 

 

 

    4.      กิจการท ี่เกี่ยวกับยา เวชภ ัณฑ อ ุปกรณการแพทย เคร ื่องสําอาง   
             ผลิตภ ัณฑท ําความสะอาด 

  4.1 การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา                                                         1,000 
  ๔.๒ การผล ิต บรรจุยาส ีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องส ําอาง                      1,000 

              รวมท้ังสบูท่ีใชก ับรางกาย                                                                            
          ๔.๓ การผล ิต บรรจุส ําลี ผล ิตภ ัณฑจากส ําลี                                                     1,000 
 4.4 การผล ิตผาพ ันแผล ผาปดแผล ผาอนาม ัย ผาออมส ําเร็จรูป                             1,000 
 ๔.๕ การผล ิตผงซักฟอก สบู น้ํายาท ําความสะอาด หรือผล ิตภ ัณฑ                           1,000 
          ทําความสะอาดตาง ๆ                                                                                

 

 

    5.      กิจการท ี่เกี่ยวกับการเกษตร 
      5.1 การผล ิต  สะสม หรือแบงบรรจุน้ําม ันจากพ ืช                                                500 

  ๕.๒ การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ                                                             500 
  ๕.๓ การผล ิต หรือแบงบรรจุแปงม ันส ําปะหล ัง แปงสาคู แปงจากพ ืช หรือ                 1,000 
          แปงอ ื่น ๆ ในทํานองเดียวก ัน                                                                        
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          5.4 การส ีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยว ิธ ีใด ๆ ก ็ตาม 
        (5.4.1) ใชเครื่องจักรไมเก ิน  15 แรงม า  500        
        (5.4.2) ใชเครื่องจักรเก ินกวา  15  แรงมา แตไมเก ิน  40  แรงม า                 1,000   

        (5.4.3) ใชเครื่องจักรเก ิน  40  แรงมาข ึ้นไป                                           2,000 
  ๕.๕ การผล ิตยาส ูบ                                                                                 1,500 
  ๕.๖ การข ัด  กะเทาะ หรือบดเมล ็ดพ ืช  500 
  5.7 การผล ิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือว ัสดุท ี่นําไปผล ิตปุย 

        (5.7.1) การสะสมปุย    500  

        (5.7.2) การผล ิตปุย                                                                        1,000 
  5.8 การผล ิตเสนใยจากพ ืช                                                                        1,000 
  ๕.๙ การตาก สะสม ขนถายผล ิตผลของม ันส ําปะหล ัง ขาวเปล ือก ออย ขาวโพด 700 

หรือไฟฟา  
 

 

   6.      กิจการท ี่เกี่ยวกับโลหะหร ือแร 
  ๖.๑ การผล ิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องม ือ อ ุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ  

          ดวยโลหะหรือแร 
        (๖.๑.1) โดยไมใชเครื่องจักร 300     
        (๖.๑.2) โดยใชเครื่องจักรท่ีม ีก ําล ังรวมก ันไมเก ิน  5  แรงมา 500  
        (๖.๑.3) โดยใชเครื่องจักรท่ีม ีก ําล ังรวมก ันเก ินกวา 5 แรงมา แตไมเก ิน              1,000   
 10 แรงมา   
        (๖.๑.4) โดยใชเครื่องจักรท่ีม ีก ําล ังรวมก ันเก ินกวา 10 แรงมาข ึ้นไป                               2,000 

  ๖.๒ การถล ุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนก ิจการท่ี    
          ไดรับใบอนุญาตใน 6.1 

        (๖.๒.1) การหลอม การหลอ แรหรือโลหะท ุกชนิด                                      1,000   
        (๖.๒.2) การถล ุง                                                                             2,000 

  ๖.๓ การกล ึง เจาะ เช ื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออ ัดโลหะดวยเครื่องจักร 
 หรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนก ิจการท ี่ไดรับใบอนุญาตใน 6.1 

        (๖.๓.1) การกล ึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใชเครื่องจักรไมเก ิน 5 แรงม า        500  

        (๖.๓.2) การกล ึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใชเครื่องจักรเก ินกวา 5 แรงมา               1,000  

        (๖.๓.3) การตี  โดยใชแรงคน                                                  300  

        (๖.๓.4) การเช ื่อม การประสาน การอาบโลหะ ดวยกาซหรือไฟฟา           500 
  ๖.๔ การเคล ือบ ช ุบโลหะดวยตะก ั่ว ส ังกะส ดีบุก โครเม ียม นิกเก ิล                         1,000 

 หรือโลหะอ ื่นใด ยกเวนก ิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6.1                                        
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          ๖.๕ การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ                    1,000 
          ใบอนุญาตใน 6.1                                                                                  
          ๖.๖ การท ําเหม ืองแร สะสม แยก ค ัดเล ือก หรือลางแร 

        (๖.๖.1) การท ําเหม ืองแร                                                                   5,000  

        (๖.๖.2) การสะสม แยก ค ัดเล ือก หรือลางแร                                           2,000 
 

 

    7.      กิจการท ี่เกี่ยวกับยานยนต เคร ื่องจักรหร ือเคร ื่องกล 
 7.1 การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารก ันสนิมยานยนต 

       (7.1.1) การตอ การประกอบยานยนต                                                    3,000  
       (7.1.2) การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารก ันสนิมยานยนต                    2,000 

  7.2 การผล ิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล                                               5,000 
  ๗.๓ การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบ  

          ไฟฟา ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต   
          เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

       (๗.๓.1) การซอมรถยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 2,000 
       (๗.๓.2) การซ อมรถจักรยานยนต 500   

       (๗.๓.3) การปรับแตง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ            2,000 
ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล                                                            

  ๗.๔ การประกอบธ ุรก ิจเก ี่ยวก ับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงม ีไว   
          บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง   
          ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

        (๗.๔.1) รถยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล                                               3,000     
        (๗.๔.2) รถจักรยานยนต                                                                   1,000 

  ๗.๕ การลาง ข ัดสี เคล ือบสี หรืออ ัดฉีดยานยนต                                               1,000 
  7.6 การผล ิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออ ัดแบตเตอรี่                                         1,000 
  ๗.๗ การจําหนาย ซอม ปะ เช ื่อมยางยานยนต หรือตั้งศ ูนยถวงลอ                             500 
  ๗.๘ การผล ิต ซอม ประกอบ หรืออ ัดผาเบรก ผาคล ัตซ 1,000 
  7.9 การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออ ุปกรณท่ีเปนสวน 
          ประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา                                    1,000 

 

 

   8.       กิจการท ี่เกี่ยวกับไมหร ือกระดาษ 
  8.1 การผล ิตไมข ีดไฟ 1,000 
  ๘.๒ การเล ื่อย ซอย ข ัด ใส เจาะ ข ุดรอง ทําค ิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
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       (๘.๒.1) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  2  แรงมา                              500 
       (๘.๒.2) โดยใชเครื่องจักรท่ีม ีก ําล ังรวมก ันเก ินกวา  2  แรงมา                        1,000 

              แตไมเก ิน 5 แรงมา 
       (๘.๒.3) โดยใชเครื่องจักรท่ีม ีก ําล ังรวมก ันเก ิน  5 แรงมาข ึ้นไป                       2,000 

  ๘.๓ การผล ิต พน ทาสารเคล ือบเงา หรือสี แตงส ําเร็จส ิ่งของ  
          เครื่องใช หรือผล ิตภ ัณฑจากไม หวาย ชานออย 

       (๘.๓.1) โดยใชเครื่องจักรท่ีม ีก ําล ังรวมก ันไมเก ิน  2 แรงมา                              500      
       (๘.๓.2) โดยใชเครื่องจักรท่ีม ีก ําล ังรวมก ันเก ินกวา  2 แรงมา 
แตไมเก ิน 5 แรงมา                                                                                  1,000 
       (๘.๓.3) โดยใชเครื่องจักรท่ีม ีก ําล ังรวมก ันเก ิน  5 แรงมา ข ึ้นไป                       2,000 

 ๘.๔ การอบไม                                                                                        2,000 
  ๘.๕ การผล ิต  สะสม แบงบรรจุธ ูป 1,000 
  8.6 การผล ิตส ิ่งของ เครื่องใช เครื่องเข ียน หรือผล ิตภ ัณฑอ ื่นใดดวยกระดาษ 

        (8.6.1) สถานท่ีม ีเครื่องจักรรวมก ันแลวไมเก ิน  2 แรงมา    500   
        (8.6.2) สถานท่ีม ีเครื่องจักรรวมก ันแลวเก ินกวา  2 แรงมา                           1,000 
แตไมเก ิน 5 แรงมา     
       (8.6.3) สถานท่ีม ีเครื่องจักรรวมก ันแลวเก ินกวา  5 แรงมาข ึ้นไป                     1,500 

  ๘.๗ การผล ิตกระดาษชนิดตาง ๆ 
       (๘.๗.1) โดยไมใชเครื่องจักร                                                                  1,000   
       (๘.๗.2) โดยใชเครื่องจักร                                                                    3,000 

  ๘.๘ การเผาถาน หรือสะสมถาน 
       (๘.๘.1) การเผาถาน                                                                             500  

       (๘.๘.2) การสะสมถาน ไมเก ิน  20 กระสอบ                                               100    

       (๘.๘.3) การสะสมถาน เก ินกวา  20 กระสอบ ไมเก ิน 40 กระสอบ                    200     

       (๘.๘.4) การสะสมถาน เก ินกวา  40 กระสอบข ึ้นไป                                      500 
 

 

    9.     กิจการท ี่เกี่ยวกับการบร ิการ 
  ๙.๑ การประกอบก ิจการสปาเพ ื่อส ุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถาน                   800 

 พยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล                                                                    
  ๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 3,000 
  ๙.๓ การประกอบก ิจการนวดเพ ื่อส ุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ี 2,000 

 ไดรับอนุญาต 9.1 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
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          ๙.๔ การประกอบก ิจการสถานท ี่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสม ุนไพร เวนแตวาเปน              5,000 
          การใหบริการท ี่ไดรับใบอนุญาตใน 9.1 หรือในสถานพยาบาล  
          ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล                                                                 
  ๙.๕ การประกอบก ิจการโรงแรม สถานท่ีพ ักท ี่ม ิใชโรงแรมท ี่จัดไวเพ ื่อใหบริการ            1,000 
          พ ักช ั่วคราวส ําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ ื่นใดโดยม ีคาตอบแทน  
          หรือก ิจการอ ื่นในทํานองเดียวก ัน                                                                    

  ๙.๖ การประกอบก ิจการหอพ ัก อาคารช ุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา                 1,000 
          หรือก ิจการอ ื่นในทํานองเดียวก ัน                                                                         
  9.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,000 
  9.8 การจัดใหม ีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก                    1,000 

 คาราโอเกะหรือการแสดงอ ื่น ๆ ในทํานองเดียวก ัน                                               
  ๙.๙ การประกอบก ิจการสระวายน้ํา หรือก ิจการอ ื่น ๆ ในทํานองเดียวก ัน                    1,000 

 เวนแต  เปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต 9.1                                              
  9.10 การประกอบก ิจการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ ื่น ๆ                 2,000 

ในทํานองเดียวก ัน  
  ๙.๑๑ การประกอบก ิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตก ิจการท่ีอยูในบังค ับ                 200 

           ตามกฎหมายวาดวยการประกอบว ิชาช ีพเวชกรรม                                                  
  9.12 การประกอบก ิจการสถานท ี่ออกก ําล ัง 1,000 
  ๙.๑๓ การประก ิจการใหบริการควบค ุมน้ําหนัก 1,000 
  ๙.๑๔ การประกอบก ิจการสวนสนุก โบวล ิ่ง หรือตูเกม 1,000 
  9.15 การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 1,000 
  9.16 การประกอบก ิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

       (9.16.1) ประกอบกิจการสนามกอลฟ                                                    4,000   
       (9.16.2) การประกอบก ิจการสนามฝกซอมกอลฟ                                      2,000 

 9.17 การประกอบก ิจการหองปฏ ิบัติการทางการแพทย การสาธารณส ุข                   1,000 
           ว ิทยาศาสตรหรือส ิ่งแวดลอม                                                                     
           ๙.๑๘ การประกอบก ิจการส ักผ ิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 500 
           ๙.๑๙ การประกอบก ิจการใหบริการเล ี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผ ูรับบริการ 500 
  ๙.๒๐ การประกอบก ิจการใหบริการดูแลผ ูส ูงอายุท ี่บานของผ ูรับบริการ 500 
  ๙.๒๑ การประกอบก ิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเล ี้ยง 
  หรือรับฝากส ัตวช ั่วคราว 500 
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   10.    กิจการท ี่เกี่ยวกับส่ิงทอ 
  10.1 การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก ี่กระตุก 

         (10.1.1) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรไมเก ิน                1,000      
 20 แรงมา            
         (10.1.2) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรเก ินกวา              2,000     
 20 แรงมา  
         (10.1.3) การทอผาดวยก ี่กระตุก ตั้งแต 5  ก ี่ ถ ึง  10  ก่ี   300  
         (10.1.4) การทอผาดวยก ี่กระตุก เก ินกวา  10  ก่ีข ึ้นไป   500 

  ๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยส ังเคราะห 500 
  ๑๐.๓ การปนฝาย นุน ใยส ังเคราะหดวยเครื่องจักร 1,000 
  10.4 การทอเส ื่อ กระสอบ พรม หรือส ิ่งทออ ื่น ๆ ดวยเครื่องจักร 1,500 
  ๑๐.๕ การเย็บ ปกผา หรือส ิ่งทออ ื่นๆ ดวยเครื่องจักร 

          (๑๐.๕.1) ตั้งแต 5  เครื่อง ไมเก ิน  10  เครื่อง                                           300  
          (๑๐.๕.2) เก ินกวา  10  เครื่องข ึ้นไป                                                       500 

  10.6 การพ ิมพผา และส ิ่งทออ ่ืน ๆ   800 
  ๑๐.๗ การซัก อบ รีด หรืออ ัดกล ีบผาดวยเครื่องจักร   500 
  ๑๐.๘ การยอม ฟอก ก ัดส ีผาหรือส ิ่งทออ ื่น ๆ   800 

 

 

   11.    ก ิจการท่ีเก ี่ยวก ับห ิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือว ัตถ ุท่ีคลายคล ึง 
  ๑๑.๑ การผล ิตภาชนะดินเผาหรือผล ิตภ ัณฑดินเผา 

        (๑๑.๑.๑) โดยไมใชเครื่องจักร    300    

        (๑๑.๑.๒) โดยใชเครื่องจักร                                                                1,000 
 11.2 การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร 3,000 
          ๑๑.๓ การผล ิตส ิ่งของ เครื่องใชหรอืผล ิตภ ัณฑอ ื่น ๆ ดวยซีเมนต  
          หรือว ัตถ ุท่ีคลายคล ึง 

        (๑๑.๓.1) โดยไมใชเครื่องจักร   500  
        (๑๑.๓.2) โดยใชเครื่องจักร 1,000 

  ๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต ห ิน ดิน ทราย ว ัสดุกอสราง รวมท้ังการ  
          ข ุด ตัก ดูด โม บด หรือยอย ดวยเครื่องจักร  

        (๑๑.๔.๑) ไมเก ิน 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)   500     
        (๑๑.๔.๒) เก ินกวา 5,000 ก ิโลกรัมข ึ้นไป                                               1,000 

  11.5 การเจียระไนเพชร พลอย ห ิน หรือกระจก หรือว ัตถ ุท่ีคลายคล ึง 
         (11.5.1) โดยไมใชเครื่องจักร    500       

         (11.5.2) โดยใชเครื่องจักร                                                                1,000 
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          11.6 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 1,000 
  ๑๑.๗ การผล ิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 1,000 
  ๑๑.๘ การผล ิต ผล ิตภ ัณฑตาง ๆ ท่ีม ีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 2,000 
          11.9 การผล ิต ตัด บดกระจกหรือผล ิตภ ัณฑแกว 1,000 
           ๑๑.๑๐ การผล ิตกระดาษทราย หรือผาทราย 1,000 
  ๑๑.๑๑ การผล ิตใยแกว หรือผล ิตภ ัณฑจากใยแกว 1,000 
  11.12 การลาง การข ัดดวยการพนทรายลงบนพ ื้นผ ิวกระจก แกว ห ิน                  1,000 

 หรือว ัตถ ุอ ื่นใด   
 

 

   12.      กิจการท ี่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานห ิน ถานโคก และ                      
  สารเคม ีตาง ๆ 

  ๑๒.๑ การผล ิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ   
          หรือสารตัวทําละลาย 

         (๑๒.๑.1) การท ําน้ํากรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวท ําละลาย              2,000   
         (๑๒.๑.2) การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ               1,000 
 หรือสารตัวท ําละลาย 

  ๑๒.๒ การผล ิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 
         (๑๒.๒.1) การผล ิตกาซ                                                                  2,000      

         (๑๒.๒.2) การบรรจุ การสะสมกาซ พ ื้นท ี่ไมเก ิน 100 ตารางเมตร              1,000  
         (๑๒.๒.3) การบรรจ ุการสะสมกาซ พ้ืนท่ีเกินกวา 100 ตารางเมตรข้ึนไป           2,000     

         (๑๒.๒.4) ปมกาซ                                                                        4,000     
         (๑๒.๒.5) การขนสงกาซ                                                                1,000 

  ๑๒.๓ การผล ิต สะสม กล ั่น หรือขนสงปโตรเล ียมหรือผล ิตภ ัณฑปโตรเล ียม 
         (๑๒.๓.1) การผลิต กลัน่ น้ํามันปโตรเลียมหรือผลติภณัฑปโตรเลียมตาง ๆ        10,000  
         (๑๒.๓.2) การสะสมน้ําม ันปโตรเล ียมหรือผล ิตภ ัณฑปโตรเล ียมตาง ๆ 

  (๑) จํานวนสะสมไมเก ิน 1,000 ล ิตร                                                1,000      
  (๒) จํานวนสะสมเก ินกวา 1,000 ล ิตร ไมเก ิน 5,000 ล ิตร                     3,000  
  (๓) จํานวนสะสมเก ินกวา 5,000 ล ิตรข ึ้นไป                                       5,000  
  (๔) การขนสงน้ําม ันปโตรเล ียมหรือผล ิตภ ัณฑปโตรเล ียมตาง ๆ                   1,000 

  ๑๒.๔ การผล ิต สะสม หรือขนสงถานห ิน หรือถานโคก 
        (๑๒.๔.1) การผล ิตถานห ิน  ถานโคก                                                  3,000    
        (๑๒.๔.2) การสะสมถานห ิน  ถานโคก                                                        2,000  
        (๑๒.๔.3) การขนสงถานห ิน  ถานโคก  1,500 
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          ๑๒.๕ การพนสี ยกเวนก ิจการท ี่ไดรับใบอนุญาตใน 7.1 1,000 
  ๑๒.๖ การผล ิตส ิ่งของเครื่องใชหรือผล ิตภ ัณฑดวยยางเทียม 

พลาสติก เซลล ูลอยด เบเกอรไลท หรือว ัตถ ุท่ีคลายคล ึง 
         (๑๒.๖.1) ใชเครื่องจักรไมเก ิน  5  แรงมา                                            1,500     
         (๑๒.๖.2) ใชเครื่องจักรเก ินกวา  5  แรงมาข ึ้นไป                                   3,000 

  ๑๒.๗ การโม สะสม หรือบดช ัน 
        (๑๒.๗.1) โดยไมใชเครื่องจักร                                                             400  
        (๑๒.๗.2) โดยใชเครื่องจักร                                                                800 

  12.8 การผล ิตส ีหรือน้ําม ันผสมสี                                                             2,000 
  ๑๒.๙ การผล ิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

        (๑๒.๙.1) ลางฟลมรูปถาย        500  
        (๑๒.๙.2) ลางฟลมภาพยนต                                                            2,000  
        (๑๒.๙.3) การผล ิตฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนต                                   5,000 

  12.10 การเคล ือบ ช ุบว ัตถ ุดวยพลาสติก เซลล ูลอยด เบเกอรไลท หรือว ัตถุ 2,000 
 ท่ีคลายคล ึง 

  ๑๒.๑๑ การผล ิตพลาสติก เซลล ูลอยด เบเกอรไลท หรือว ัตถ ุท่ีคลายคล ึง                3,000 
  ๑๒.๑๒ การผล ิต หรือบรรจุสารเคม ีดับเพล ิง 3,000 
  12.13 การผล ิตน้ําแข ็งแหง 

         (12.13.1) ใชเครื่องทําความเย็นไมเก ิน  5  แรงมา    500      
         (12.13.2) ใชเครื่องทําความเย็นเก ินกวา  5  แรงมา                              1,000  
 แตไมเก ิน  20  แรงมา       
         (12.13.3) ใชเครื่องทําความเย็นเก ินกวา  20 แรงมาข ึ้นไป                     2,000 

  ๑๒.๑๔ การผล ิต สะสม ขนสงดอกไมเพล ิง หรือสารเคม ีอ ันเปน 
           สวนประกอบในการผล ิตดอกไมเพล ิง                                                         1,000 
  ๑๒.๑๕ การผล ิตเชลแล ็ก หรือสารเคล ือบเงิน                                                1,500 
  ๑๒.๑๖ การผล ิต สะสม บรรจุ ขนสงสารก ําจัดศ ัตรูพ ืชหรือพาหะนําโรค 

        (๑๒.๑๖.1) การผล ิตโดยไมใชเครื่องจักร     500      

        (๑๒.๑๖.2) การผล ิตโดยใชเครื่องจักร                                                 1,000  
        (๑๒.๑๖.3) การสะสม การบรรจุ                                                          500 

  ๑๒.๑๗ การผล ิต  สะสม หรือบรรจุกาว 
         (๑๒.๑๗.1) การผล ิต                                                                    1,000  
         (๑๒.๑๗.2) การบรรจุ การสะสม 1,000 
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   13.    กิจการอ่ืนๆ 
  13.1 การพ ิมพหนังส ือหรือส ิ่งพ ิมพอ ื่นท่ีม ีล ักษณะเดียวก ันดวยเครื่องจักร 

        (13.1.1) สถานท่ีม ีเครื่องจักรรวมก ันแลวไมเก ิน  5  แรงม า    750  
        (13.1.2) สถานท่ีม ีเครื่องจักรรวมก ันแลวเก ินกวา  5  แรงมา                    1,500     
แตไมเก ิน  20  แรงมา 

        (13.1.3) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  20  แรงมาข้ึนไป 2,000 
  ๑๓.๒ การผล ิต ซอมเครื่องอ ิเล ็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา อ ุปกรณ   

          อ ิเล ็กทรอนิกส หรือเครื่องอ ุปกรณไฟฟา ผลิตภัณฑใหม 
        (๑๓.๒.1) การผล ิต 4,000 
        (๑๓.๒.2) การซอม                                                                       1,000 

  13.3 การผล ิตเท ียน หรือเทียนไข หรือว ัตถ ุท ี่คลายคล ึง 
        (13.3.1) โดยไมใชเครื่องจักร    500   

        (13.3.2) โดยใชเครื่องจักร                                                             1,000 
  ๑๓.๔ การพ ิมพแบบ พ ิมพเข ียว หรือถายเอกสาร 

        (๑๓.๔.1) การพ ิมพแบบ  พ ิมพเข ียว                                                   1,000  
        (๑๓.๔.2) การถายเอกสาร      500 

  ๑๓.๕ การสะสมว ัตถ ุหรือส ิ่งของท ี่ช ํารุด ใชแลวหรือเหล ือใช                                  300 
  13.6 การประกอบก ิจการโกดังส ินคา                                                         1,000 
  ๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภ ัณฑท่ีใชแลวเพ ื่อนําไปใชใหม  

  หรือแปรสภาพเปนผล ิตภ ัณฑใหม                                                                      
300 

  ๑๓.๘ การพ ิมพ เข ียน พนสี หรือว ิธ ีอ ื่นใดลงบนว ัตถ ุท ี่ม ิใชส ิ่งทอ                             500 
  13.9 การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา                1,000 
  ๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอส ินคาโดยใชเครื่องจักร                                             1,000 
  ๑๓.๑๑ การใหบริการควบค ุมปองก ันและก ําจัดแมลง หรือส ัตวพาหะนําโรค            1,000 
  ๑๓.๑๒ การผล ิตส ิ่งของ เครื่องใช หรือผล ิตภ ัณฑจากยาง                                  1,000 
  ๑๓.๑๓ การผล ิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซล และเอทานอล                              1,000 



 

ค ําขอร ับใบอน ุญาตประกอบกจิการท ี่เปนอ ันตรายตอสุขภาพ 
แบบ  อภ. ๑ 
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วันที่............เดือน.........................พ.ศ................. 
 

ขาพเจา (นาย , นาง , นางสาว)........................................................................................................................ 
 

�  เปนบ ุคคลธรรมดาอายุ..................ป สัญชาติ.............................. เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่

...............................................................อยูบานเลขที่...............................หมูที่...................ตรอก/ซอย……........................

ถนน.................................ตาบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................................

จังหวัด......................................โทรศัพท........................โทรสาร........................................... 
 

เปนน ิต ิบ ุคคลประเภท.............................................................จดทะเบ ียนเมื่อ.............................................  

มีส ําน กังานอยูเลขที่................................หมูท ี่..............ตรอก / ซอย..................................ถนน........................................... 

ตำบล/แขวง .......................................อําเภอ / เขต.............................................จังหวัด................................................... 

โทรศัพท.....................................โทรสาร.............................................โดยผ ูมีอ ํานาจลงช ื่อแทนน ิติบ ุคคลผ ูขออน ุญาต ดังนี ้
 

๑. (นาย, นาง, นางสาว)..............................................................อยูบานเลขที่.....................หมูที่................ 

ตรอก/ซอย………...............ถนน…......................ตำบล/แขวง…………..........................อําเภอ/เขต......................................... 

จังหวัด........................................โทรศัพท................................................โทรสาร........................................ 
 

๒. (นาย, นาง, นางสาว)..............................................................อยูบานเลขที่.....................หมูที่................ 
ตรอก/ซอย………...............ถนน…......................ตำบล/แขวง…………..........................อําเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด........................................โทรศัพท................................................โทรสาร........................................ 

 
ขอยื่นคําขอร ับใบอน ุญาตประกอบก ิจการท ี่เปนอ ันตรายตอส ุขภาพตอเจาพน ักงานทองถ ิ่น ดังนี้ 

 
๑. ช ื่อสถานประกอบการ....................................................ประกอบกิจการ.....................................................  

ซึ่งเปนก ิจการท ี่เปนอ ันตรายตอส ุขภาพประเภท.....................................................................ล ําดับที่...................................... 

กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม.....................แรงมา (กรณีท ี่เปนก ิจการท ี่เก ี่ยวก ับการบร ิการใหระบ ุจาํนวนหอง........................หอง 

หร ือจํานวนท ี่น ั่ง........................ท ี่น ั่ง  กรณที ี่เปนก ิจการท ี่เก ี่ยวก ับการเล ี้ยงส ัตวใหระบ ุจาํนวนตัว......................ตัว) จํานวน  

คนงาน.......................คน 
 

๒. สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................... 

ตำบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...................................โทรศัพท.................................

โทรสาร................................. อาคารประกอบการมีเน ื้อที่........................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ (รวมท ั้ง 

อาคารประกอบการ) มีเน ื้อท ี่.....................ตารางเมตร  ที่ดนิบริเวณสถานประกอบการเปนของ........................................ 

อาคารประกอบการเปนของ...........................................................................................อาคารประกอบการ � มีอยูเดิม  

� กอสรางใหมลักษณะของอาคารประกอบการ..........................................................................(เปนไมหร ือหองแถว

ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล ็ก ฯลฯ) ไดรับใบอน ุญาตปลกูสรางอาคารประเภท.................................................................... 

 สถานประกอบการอย ูใกลเคียงกับ.....................................................................................................................................   



 
-๒- 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ 

ดานเหน ือ............................................................................................................................................ 

ด านใต ..................................................................................................................................................... 

ดานตะวันออก....................................................................................................................................... 

ดานตะวันตก........................................................................................................................................... 
 

๓.  ท ํางานปกต ิต ั้งแตเวลา...............................น. ถึงเวลา...........................น. รวมวันละ....................ช ั่วโมง 
 

๔.  จํานวนและระด ับผ ูซึ่งท ํางานในสถานประกอบการรวม...............................คน 

๔.๑  เจาหนาท ี่บร ิหารและว ิชาการ.....................................คน 
๔.๒  คนงานชาย..........................คน  คนงานหญ ิง................................คน 

๔.๓  ผ ูช ํานาญการจากตางประเทศ.....................................คน 

๔.๔  ชางเทคนิคและชางฝม ือจากตางประเทศ........................................คน 
 

๕. การผล ิต 

อุปกรณ/เคร ื่องม ือ/เคร ื่องจักรท ี่ใชในการประกอบการไดแก (ระบุ  ชนิด  ขนาด  จํานวน) 

๑. ......................................... ขนาด..............................แรงมา จํานวน......................................เคร ื่อง 

๒. ......................................... ขนาด..............................แรงมา จํานวน......................................เคร ื่อง 

๓. ......................................... ขนาด..............................แรงมา จํานวน......................................เคร ื่อง 
 

๖. การควบคุมมลพ ิษ 

๖.๑ มลพ ิษท ี่เกิดข ึ้นจากการประกอบกิจการ (น้ําเส ีย/ของเสีย/มลพ ิษอากาศ/ส ิ่งปฏ ิกูล)  
(ระบุช ื่อและปร ิมาณ ) (ถามี) 

......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

๖.๒ การควบคุมมลพ ิษกอนปลอยออกส ูภายนอก (การบําบัดหร ือปร ับปร ุงคุณภาพน้ําเส ีย/ของเส ีย/
มลพิษอากาศ/ส ิ่งปฏ ิกูล) 

........................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

๗. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

๘. หล ักฐานท ี่นํามาประกอบการพ ิจารณาคําขออนญุาต 

  ๘.๑ ส ําเนาบัตรประจําต ัวประชาชนและส ําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ 

/ผ ูถ ือใบอนุญาต) 

  ๘.๒ ส ําเนาบัตรประจําต ัวประชาชนและส ําเนาทะเบียนบานของผ ูจัดการ 

  ๘.๓ ส ําเนาทะเบยีนบานของบานท ี่ใชเปนท ี่ต ั้งสถานประกอบการ 
  ๘.๔ ส ําเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลพรอมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของ 

ผ ูแทนนิต ิบุคคล (กรณ ีผ ูขอร ับใบอนุญาตเปนนิต ิบุคคล) 
  ๘.๕ หล ักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได

โดยถ ูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

  ๘.๖ หนังสือยนิยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณผีูขอรับใบอนุญาต 

ไมมีกรรมส ิทธ ิ์ในอาคารท ี่ใชเปนสถานประกอบการ) 

  ๘.๗ หนังส ือมอบอ ํานาจท ี่ถ ูกตองตามกฎหมายพรอมส ําเนาบัตรประจําต ัวประชาชน

ของผ ูมอบ อ ํานาจและผ ูร ับมอบอ ํานาจ (กรณ ีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

  ๘.๘ ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ ื่นท ี่เก่ียวของ 

  ๘.๙ อ ื่น ๆ 
(ระบ ุ)........................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 
 
 

ขอร ับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจร ิงท ุกประการ 
 
 

               

             (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

  (.........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบ  อภ.๒ 
 
 
 
 

 

              

       ใบอนุญาต ประกอบก ิจการท่ีเปนอันตรายตอส ุขภาพ 
 
เลมท่ี…………… เลขท่ี………….……/……………..………… 

 
อนุญาตให…………………………………………..…………………………….…อายุ………………………..………..…ป 

ส ัญชาติ……………….เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...................................................................อยูบาน/ส ํานักงาน 

เลขที่………...หม ูท่ี……..…ถนน……………………ตําบล/แขวง…………………………….อ ําเภอ/เขต……………………..….….. 

จังหว ัด………..…………………โทรศัพท.....……………………. โทรสาร ............................................ 
 

ขอ ๑ ประกอบก ิจการท ี่เปนอ ันตรายตอส ุขภาพประเภท………..………….…..…………..………..………… 

ล ําดับท่ี......................................คาธรรมเนียม....................................บาทใบเสร็จรับเงินเลมที่…………………..…..… 

เลขท่ี………….....….ลงว ันท่ี…....…...เดือน………………..…………พ.ศ. ………..………….โดยใชช ื่อสถานประกอบการวา 

.........................................................................................พ ื้นท ี่ประกอบการ..................................ตารางเมตร 
ก ําล ังเครื่องจักร .......................... แรงมา จํานวนคนงาน ...................... คน ตั้งอยู ณ เลขที่............ หม ูที่............ 

ถนน..............................ตําบล................................อ ําเภอ...................................จังหว ัดอํานาจเจริญ  

โทรศัพท ................................โทรสาร......................................... 
 

ขอ ๒ ผ ูไดรับใบอนุญาตตองปฏ ิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (๒) ………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถ ึงว ันท่ี ................เดือน.....................................พ.ศ................. 

      ออกให  ณ วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ................... 

 
 
 
 

(ลายม ือช ื่อ)..................................................................... 

(.....................................................................)  

         เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 

 
 
 



 
 

ค ําขอตออาย ุใบอน ุญาตประกอบกิจการท ี่เปนอ ันตรายตอสุขภาพ 
แบบ  อภ. ๓ 

 

 

เข ียนท่ี................................................................. 

ว ันท่ี............เดือน.........................พ.ศ................. 
 

ขาพเจา (นาย , นาง , นางสาว)........................................................................................................ 
 

� เปนบุคคลธรรมดาอายุ..................ป ส ัญชาติ............................เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี 

� ���� ����� �� � อยูบานเลขท่ี......................... หม ูท่ี.................... ตรอก/ซอย........................

ถนน........................ตําบล/แขวง.............................าเภอ/เขต....................................จังหว ัด...................................

โทรศัพท................................. โทรสาร.......................................... 
 

� เปนนิติบุคคลประเภท........................................................จดทะเบียนเม ื่อ.................................  

ม ีส ํานักงานอยูเลขท่ี.......................หม ูท่ี................ตรอก/ซอย................................ถนน..................................... 

ตําบล/แขวง .....................................อ ําเภอ/เขต.......................................จังหว ัด...........................................  

โทรศัพท.........................................โทรสาร…….............................................. โดยผ ูม ีอ ํานาจลงช ื่อแทนนิติบุคคล 

ผูขออนุญาต  ดังนี้ 
 

๑. (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี................................ 

หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย.............................ถนน.........................ตําบล/แขวง.................................................. 

อ ําเภอ/เขต................................ จังหว ัด....................................โทรศัพท.................................โทรสาร................... 
 

๒. (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี......................... 

หมูท่ี.................... ตรอก/ซอย.............................ถนน...........................ตําบล/แขวง.................................. 

อ ําเภอ/เขต...............................จังหว ัด.................................โทรศัพท..................................โทรสาร........................ 

เปนผ ูถ ือใบอนุญาต /ผ ูรับมอบอ ํานาจจากผ ูถ ือใบอนุญาตประกอบก ิจการที่เปนอ ันตรายตอส ุขภาพเลมที่........... 

เลขท่ี................ป.................ประกอบกิจการ................................................................ซ่ึงเปนก ิจการท ี่เปนอ ันตราย 

ตอส ุขภาพประเภท.................................................................. ล ําดับท่ี.....................โดยใชช ื่อสถานประกอบการว า 

....................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี................หม ูท่ี..............ตรอก/ซอย.............................................

ถนน.......................แขวง/ตําบล..........................................เขต/อ ําเภอ................................จังหว ัดอํานาจเจริญ 

โทรศัพท ............................โทรสาร........................... ก ําล ังเครื่องจักรโดยรวม ................แรงมา (กรณ ีท่ีเปนก ิจการ 

ท ี่เก ี่ยวก ับการบริการใหระบุจํานวนหอง ............ หอง หรือจํานวนท ี่นั่ง ..................ท่ีนั่ง กรณ ีท ี่เปนก ิจการท่ีเก ี่ยวก ับ

การเล ี้ยงส ัตวใหระบุจํานวนตัว..............ตวั) จํานวนคนงาน...........คน อาคารประกอบการม ีเนื้อท่ี............ตารางเมตร 

ขอยื่นค ําขอตออายุใบอนุญาตประกอบก ิจการเปนอ ันตรายตอส ุขภาพซ่ึงจะหมดอายุลง 

ในว ันท่ี .........เดือน................................พ.ศ...................โดยไดแนบใบอนุญาตเดิมพรอมก ับหล ักฐาน  ดังตอไปนี้ 



-๒- 

  ๑. ส ําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและส ําเนาทะเบียนบานเจาของก ิจการ (ผ ูประกอบการ/ 

      ผ ูถ ือใบอนุญาต) 
๒. ส ําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและส ําเนาทะเบียนบานของผ ูจัดการ 

๓. ส ําเนาทะเบียนบานของบานท ี่ใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

๔. ส ําเนาหนังส ือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลพรอมส ําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

    ผ ูแทนนิติบุคคล (กรณ ีผ ูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
๕. หล ักฐานแสดงวาอาคารท ี่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบก ิจการนั้นได 
    โดยถ ูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบค ุมอาคาร 
๖. หนังส ือยินยอมใหใชอาคารหรือส ัญญาเชาจากเจาของอาคาร(กรณ ีผ ูขอรับใบอนุญาตไม 
    ม ีกรรมส ิทธ ิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 
๗. หนงัส ือมอบอ ํานาจท ี่ถ ูกตองตามกฎหมายพรอมส ําเนาบตัรประจําต ัวประชาชนของ 
    ผ ูมอบอ ํานาจ 
และผ ูร ับมอบอ ํานาจ (กรณ ีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ ื่นท ี่เก่ียวของ 
 
๙. อ ื่น ๆ 
(ระบ ุ)..................................................................................................................................... 

 
….......................................................................................................................................................... 

 
ขอร ับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจร ิงท ุกประการ 

 
 
 
 
 

 

(ลงช ื่อ)................................................ผ ูตออายุใบอนุญาต 

(….............................................)



แบบ  อภ. ๔ 
 
คําขอเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่หรือเคร่ืองจักรของกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เข ียนที่................................................................. 
วันที่............เด ือน.........................พ.ศ................. 

ขาพเจา (นาย , นาง , นางสาว)............................................................................................... 
� เปนบ ุคคลธรรมดาอายุ....................ป  ส ัญชาติ.............................. 

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ � ���� ����� �� � อยูบานเลขที่.................หมูที่…….......... 
ตรอก/ซอย....................ถนน.......................ตำบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด..................................โทรศัพท...........................โทรสาร................................. 

� เปนน ิติบ ุคคลประเภท.....................................................................จดทะเบ ียนเมื่อ.................  
มีส ําน กังานอยูเลขที่..............หมูที่.......................ตรอก/ซอย...........................ถนน.................................................. 
ตำบล/แขวง ........................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด........................................................... 
โทรศัพท...................................โทรสาร......................................... โดยผ ูมีอ ํานาจลงช ื่อแทนน ิติบ ุคคลผ ูขออน ุญาต
ดังนี้ 

๑.(นาย/นาง/นางสาว).............................................................อยูบานเลขที่.................หมูที่................
ตรอก/ซอย............................ถนน.....................ตำบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต................................... 
จังหวัด..................................โทรศัพท...........................โทรสาร................................. 

๒. (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................อยูบานเลขที่...............หมูที่................ 
ตรอก/ซอย..........................ถนน......................ตำบล/แขวง................................อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด.................................โทรศัพท...........................โทรสาร................................. ไดรับใบอน ุญาตประกอบกิจการ
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุง วาดวยการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ รายละเอียด  ดังตอไปนี ้

๑. ใบอน ุญาตเลมที่........เลขที่..........ป….………ออกใหเมื่อวันที่……..เด ือน........................พ.ศ............ 
๒. ช ื่อสถานประกอบการ.................................................ประกอบกิจการ..........................................  

ซึ่งเปนก ิจการท ี่เปนอ ันตรายตอส ุขภาพประเภท........................................................ล ําดับที่...................................... 
กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม...............แรงมา (กรณีท ี่เปนก ิจการท ี่เก ี่ยวก ับการบร ิการใหระบ ุจาํนวนหอง.................หอง
หร ือจํานวนท ี่น ั่ง...........................ท ี่น ั่ง  กรณที ี่เปนก ิจการท ี่เก ี่ยวก ับการเล ี้ยงส ัตวใหระบ ุจาํนวนตัว.....................ตัว) 
จำนวนคนงาน.......................คน 

๓. สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่..............ตรอก/ซอย.....................ถนน............................... 
แขวง/ตำบล..........................เขต/อําเภอ..................................จังหวัดอํานาจเจริญ โทรศัพท.............................. 
 โทรสาร.....................................อาคารประกอบดวยเน ื้อที่...................................ตารางเมตร  
บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเน ื้อท ี่................................................ตารางเมตร  
ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ…............................................................................... 
อาคารประกอบการเปนของ.................................................................................................... 
อาคารประกอบการ � มีอยูเดิม � กอสรางใหมลักษณะของอาคารประกอบการ....................................................
(เปน ไมหร ือหองแถวตึกแถวคอนกร ีตเสร ิมเหล ็กฯลฯ) ไดรับใบอน ุญาตปลกูสรางอาคารประเภท…….......................
สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ............................................................. 

 

 

 



 
-๒- 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ 
ดานเหน ือ.........................................................................................................................................  
ดานใต..............................................................................................................................................  
ดานตะวันออก................................................................................................................................. 
ดานตะวันตก................................................................................................................................... 

                   ๔. ท ํางานปกติตั้งแตเวลา...........................น. ถ ึงเวลา.......................น. รวมวนัละ......................ช ั่วโมง 
 ๕. ขาพเจาขอยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานี  หรือเคร่ืองจักร

ของก ิจการท ี่เปนอ ันตรายตอส ุขภาพตอเจาพน ักงานทองถ ิ่น  ดังตอไปนี ้
๕.๑ เพิ่มหร ือลดพื้นท ี่ประกอบก ิจการ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
๕.๒ เปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ (ก ําล ังเคร ื่องจักร/หอง/ท ี่น ั่ง/ตัว) 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
๕.๓ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลติ 

………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

๕.๔ เปลี่ยนแปลงรายการอ ื่น ๆ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

๖. หลักฐานที่น ํามาประกอบการพิจารณา ดังนี ้
 

� ๖.๑ ใบอน ุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอส ุขภาพ 
� ๖.๒ สำเนาบ ัตรประจําตัวประชาชนและสำเนาทะเบ ียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ 

/ผ ูถ ือใบอน ุญาต) 
� ๖.๓ สำเนาบ ัตรประจําตัวประชาชนและสำเนาทะเบ ียนบานของผูจัดการ 
� ๖.๔ สำเนาทะเบ ียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ 
� ๖.๕ สำเนาหน ังสือรับรองการจดทะเบ ียนน ิต ิบ ุคคลพรอมสำเนาบ ัตรประจําตวัประชาชนของ

ผูแทน น ิติบ ุคคล (กรณีผ ูขอร ับใบอน ุญาตเปนน ิติบ ุคคล) 
� ๖.๖ หลักฐานแสดงว าอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการน ั้นได 

โดยถูกตอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
� ๖.๗ หน ังส ือย ินยอมใหใชอาคารหรือส ัญญาเชาจากเจ าของอาคาร (กรณีผ ูร ับ

ใบอน ุญาตไมมี กรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ) 
� ๖.๘ หน ังส ือมอบอ ํานาจท ี่ถ ูกตองตามกฎหมายพรอมส ําเนาบ ัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผ ูมอบ อําานาจและผูรับมอบอานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายืน่คําขอดวยตนเอง) 
� ๖.๙ ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากส วนราชการอ่ืนที่เก่ียวของ 

 � ๖.๑๐ อ ื่น ๆ 
 (ระบุ)……..........................................................................................................................  
     ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
(......................................................) 

 (ลงช ื่อ)............................................................ผ ูร ับใบอน ุญาต 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง
	เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

